
LELB 28.Sinode. Pielikums Nr.1
LELB Satversmes grozījumu priekšlikumi 28. Sinodei

Nr. Satversmes panta
pašreizējā redakcija

un saistītā noteikumu
punkta redakcija

Priekšlikums/Mācītāju konferences ieteiktā
redakcija

BTK atzinums Priekšlikuma precizējums, iekļaujot iecirkņu sapulcēs
izteiktos ieteikumus (ar Mācītāju konferences

pozitīvu balsojumu

1. 1. pants
Satversmē ir lietoti 
šādi termini:
(..) 
Noteikumi:
24) Baznīcas 
noteikumi – Latvijas 
Sinodes pieņemti 
noteikumi;
25) Virsvaldes 
noteikumi – 
Virsvaldes pieņemti 
noteikumi;

Virsvaldes sekretāra R.Ganiņa priekšlikums
1.pantā “Satversmē lietotie termini” sadaļu 
“Noteikumi” izteikt jaunā redakcijā “LELB 
Noteikumi”. 

BTK - atbalstīt

2. 1. pants
Satversmē ir lietoti 
šādi termini:
22) draudzes 
amatpersonas – 
draudzes padomes un 
valdes locekļi, 
revidenti.

BTK priekšlikums
Papildināt 1. panta 22. apakšpunktu un izteikt to 
šādā redakcijā: “Satversmē ir lietoti šādi termini:
22) draudzes amatpersonas – draudzes padomes 
un valdes locekļi, revidenti un draudzes 
pārvaldes komisijas locekļi”

BTK - atbalstīt

3. 9.pants 
Ja konkrētos 
gadījumos šajā 
Satversmē nav 
noteikts citādi, 
sapulču lēmumi ir 
pieņemti un vēlēšanas
notikušas, ja sasniegts
nodoto balsu 
vienkāršs vairākums. 
No balsošanas 
atturējušos sapulces 

BTK priekšlikums 
Veikt grozījumus 9. pantā un izteikt to šādā 
redakcijā: “Ja konkrētos gadījumos šajā 
Satversmē nav noteikts citādi, sapulču lēmumi ir 
pieņemti un vēlēšanas notikušas, ja sasniegts 
nodoto balsu vienkāršs vairākums. Sapulces 
dalībnieki, kas balsošanā ir atturējušies vai 
nav piedalījušies balsošanā, netiek skaitīti un 
balsošanas rezultātu nevar ietekmēt – 
balsošanas rezultātu nosaka, skaitot tikai 
“par” un “pret” balsis. 
Balsīm līdzīgi daloties, jautājums vēlreiz 

 BTK - atbalstīt Veikt grozījumus 9. pantā un izteikt to šādā 
redakcijā: “Ja konkrētos gadījumos šajā Satversmē 
nav noteikts citādi, sapulču lēmumi ir pieņemti un 
vēlēšanas notikušas, ja sasniegts nodoto balsu 
vienkāršs vairākums. Sapulces dalībnieki, kas 
balsošanā ir atturējušies vai nav piedalījušies 
balsošanā, balsošanas rezultātu nevar ietekmēt – 
balsošanas rezultātu nosaka tikai “par” un “pret” 
balsis. 
Balsīm līdzīgi daloties, jautājums vēlreiz pārrunājams
un tad balsojams no jauna. Ja arī otro reizi balsis 
dalās līdzīgi, tad izšķirošā ir sapulces vadītāja balss. 
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LELB 28.Sinode. Pielikums Nr.1
dalībnieku skaits 
netiek ņemts vērā. 
Balsīm līdzīgi 
daloties, jautājums 
vēlreiz pārrunājams 
un tad balsojams no 
jauna. Ja arī otro reizi 
balsis dalās līdzīgi, 
tad izšķirošā ir 
sapulces vadītāja 
balss. Vēlēšanas 
vienmēr izdarāmas ar 
aizklātu balsošanu, 
bet lēmumi 
pieņemami ar atklātu 
balsošanu, izņemot 
lēmumus personīgās 
lietās, kā arī citos 
jautājumos, ja 1/3 no 
klātesošiem prasa 
aizklātu balsošanu.
Sēdēs, kurās 
dalībnieki tiek 
reģistrēti, balsis tiek 
skaitītas no reģistrēto 
dalībnieku skaita.

pārrunājams un tad balsojams no jauna. Ja arī 
otro reizi balsis dalās līdzīgi, tad izšķirošā ir 
sapulces vadītāja balss. Vēlēšanas vienmēr 
izdarāmas ar aizklātu balsošanu, bet lēmumi 
pieņemami ar atklātu balsošanu, izņemot 
lēmumus personīgās lietās, kā arī citos 
jautājumos, ja 1/3 no klātesošiem prasa aizklātu 
balsošanu.”

Vēlēšanas vienmēr izdarāmas ar aizklātu balsošanu, 
bet lēmumi pieņemami ar atklātu balsošanu, izņemot 
lēmumus personīgās lietās, kā arī citos jautājumos, ja 
1/3 no klātesošiem prasa aizklātu balsošanu.”

4. 9. pants
Sēdēs, kurās 
dalībnieki tiek 
reģistrēti, balsis tiek 
skaitītas no reģistrēto 
dalībnieku skaita.

BTK priekšlikums 
9. panta otrajā rindkopā strīpot teikumu: “Sēdēs, 
kurās dalībnieki tiek reģistrēti, balsis tiek 
skaitītas no reģistrēto dalībnieku skaita.”

BTK - atbalstīt 9. panta otrajā rindkopā svītrot teikumu: “Sēdēs, 
kurās dalībnieki tiek reģistrēti, balsis tiek skaitītas no 
reģistrēto dalībnieku skaita.”

5. 2. nodaļa 
“DRAUDZE, TĀS 
LOCEKĻI, 
DRAUDZES 
PADOME UN 
VALDE”
Sadaļa “Draudzes 

BTK priekšlikums 
Izmainīt nodaļas nosaukumu no “DRAUDZE, 
TĀS LOCEKĻI, DRAUDZES PADOME UN 
VALDE”
uz “DRAUDZE, TĀS LOCEKĻI, DRAUDZES 
SAPULCE, PADOME UN VALDE” “Draudzes
padome” uz “Draudzes sapulce un draudzes 

BTK - atbalstīt
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LELB 28.Sinode. Pielikums Nr.1
padome” padome” 

6. 30. pants
Iesvētītie draudzes 
locekļi, kuri vismaz 
reizi gadā nav 
saņēmuši Svēto 
vakarēdienu un 2 
(divus) gadus pēc 
kārtas nav maksājuši 
noteiktos ziedojumus 
draudzes un LELB 
kopīgajām 
vajadzībām, 
uzskatāmi par tādiem,
kas izstājušies no 
draudzes. Ja šī 
persona vēlas atjaunot
piederību savai 
draudzei, viņam ir 
jāvēršas pie attiecīgās 
draudzes mācītāja. 
Pāriet citā draudzē var
saskaņā ar šīs 
Satversmes 22. un 23.
pantu.

BTK priekšlikums 
Papildināt 30.pantu un izteikt to šādā redakcijā: 
“Iesvētītie draudzes locekļi, kuri vismaz reizi 
gadā nav saņēmuši Svēto vakarēdienu un 2 
(divus) gadus pēc kārtas nav maksājuši noteiktos
ziedojumus draudzes un LELB kopīgajām 
vajadzībām, uzskatāmi par tādiem, kas 
izstājušies no draudzes. 
LELB loceklis no LELB draudzes var 
izstāties individuāli, iesniedzot draudzes 
vadības institūcijai personisku iesniegumu.
Ja persona vēlas atjaunot piederību LELB un 
kļūt par LELB draudzes locekli, šai personai 
ir jāvēršas pie attiecīgās draudzes mācītāja. 
Pāriet citā draudzē var saskaņā ar šīs 
Satversmes 23. pantu.”

BTK - atbalstīt Papildināt 30.pantu un izteikt to šādā redakcijā: 
“Iesvētītie draudzes locekļi, kuri vismaz reizi gadā 
nav saņēmuši Svēto vakarēdienu un 2 (divus) gadus 
pēc kārtas nav maksājuši noteiktos ziedojumus 
draudzes un LELB kopīgajām vajadzībām, uzskatāmi
par tādiem, kas izstājušies no draudzes. 
LELB loceklis no LELB draudzes var izstāties 
individuāli, iesniedzot draudzes vadības institūcijai 
vai mācītajam personisku rakstisku paziņojumu.
Ja persona vēlas atjaunot piederību LELB un kļūt par 
LELB draudzes locekli, šai personai ir jāvēršas pie 
attiecīgās draudzes mācītāja. 
Pāriet citā draudzē var saskaņā ar šīs Satversmes 23. 
pantu.”

7. 31.pants
Draudzes sapulce 
ievēl 10-30 draudzes 
padomes locekļus un, 
ja nepieciešams, līdz 
10 draudzes padomes 
locekļu kandidātus. 
Īpašos gadījumos 
iecirkņa prāvests var 
atļaut draudzes 
sapulcei ievēlēt 
padomē 5-9 locekļus 
vai arī vairākām 
draudzēm ievēlēt 

BTK priekšlikums 
Grozīt 31.pantu un izteikt to šādā redakcijā: 
“Draudzes sapulce ir draudzes augstākā 
lēmējinstitūcija. Draudzes sapulci var sasaukt 
draudzes padome, draudzes valde, draudzes 
mācītājs, iecirkņa prāvests, diecēzes bīskaps un 
arhibīskaps. 
Draudzes sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu
reizi gadā.
Draudzes sapulces tiesības, pienākumi un 
uzdevumi ir:
1) pēc Kapitula lēmuma pieņemt lēmumu par 
draudzes dibināšanu;
2) apstiprināt draudzes nolikumu atbilstoši 

BTK - atbalstīt Grozīt 31.pantu un izteikt to šādā redakcijā:
“Draudzes sapulce ir draudzes augstākā 
lēmējinstitūcija. Draudzes sapulci var sasaukt 
draudzes padome, draudzes valde, draudzes mācītājs, 
iecirkņa prāvests, diecēzes bīskaps un arhibīskaps. 
Draudzes sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi
gadā.
Draudzes sapulces tiesības, pienākumi un uzdevumi 
ir:
1) pēc Kapitula lēmuma pieņemt lēmumu par 
draudzes dibināšanu;
2) apstiprināt draudzes nolikumu atbilstoši LELB 
Sinodē pieņemtajai redakcijai;
3) ievēlēt draudzes padomi un revidentus;
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LELB 28.Sinode. Pielikums Nr.1
kopīgu padomi, kurā 
ir pārstāvji no visām 
šīm draudzēm, 
saglabājot katras 
draudzes juridiskās 
personas statusu. 
Draudzēs, kurās 
draudzes mācītājs ir 
prāvests, šādu atļauju 
dod diecēzes bīskaps.

LELB Sinodē pieņemtajai redakcijai;
3) ievēlēt draudzes padomi un revidentus;
4) noklausīties draudzes amatpersonu ziņojumus 
par garīgo un saimniecisko stāvokli draudzē;
5) atbilstoši savai kompetencei lemt par citiem 
darba kārtības jautājumiem, kas nav pretrunā ar 
LELB noteikumiem, un kurus ir ierosinājusi 
draudzes padome, valde vai LELB 
amatpersonas, kas ir tiesīgas sasaukt draudzes 
sapulci;
6) atbilstoši prāvesta atzinumam lemt par 
draudzes reorganizāciju (apvienošanos ar citu 
LELB draudzi, draudzes pievienošanos citai 
LELB draudzei vai sadalīšanos), par ko galīgo 
lēmumu pieņem Kapituls. Reorganizācijas 
gadījumā  draudzes sapulce pieņem lēmumu par 
īpašuma nodošanu LELB vai jaunizveidotajai 
draudzei.
7) lemt par darbības izbeigšanu, atjaunošanu un 
likvidāciju.
Piezīme: Sapulce nelemj par draudzes izstāšanos
no LELB. LELB loceklis no LELB var izstāties 
individuāli, iesniedzot draudzes vadības 
institūcijai personisku iesniegumu, vai zaudē 
piederību LELB 30. pantā norādītajā gadījumā.”

4) noklausīties draudzes amatpersonu ziņojumus par 
garīgo un saimniecisko stāvokli draudzē;
5) atbilstoši savai kompetencei lemt par citiem darba 
kārtības jautājumiem, kas nav pretrunā ar LELB 
noteikumiem, un kurus ir ierosinājusi draudzes 
padome, valde vai LELB amatpersonas, kas ir 
tiesīgas sasaukt draudzes sapulci;
6) atbilstoši prāvesta atzinumam lemt par draudzes 
reorganizāciju (apvienošanos ar citu LELB draudzi, 
draudzes pievienošanos citai LELB draudzei vai 
sadalīšanos), par ko galīgo lēmumu pieņem Kapituls  . 
Reorganizācijas gadījumā  draudzes sapulce pieņem 
lēmumu par īpašuma nodošanu reorganizētajai 
draudzei vai LELB;
7) lemt par darbības izbeigšanu, atjaunošanu un 
likvidāciju.
Piezīme: Draudzes sapulcei nav tiesības lemt par 
draudzes izstāšanos no LELB. LELB loceklis no 
LELB var izstāties individuāli, iesniedzot draudzes 
vadības institūcijai vai mācītājam personisku 
rakstisku paziņojumu, vai zaudē piederību LELB 30. 
pantā norādītajā gadījumā.”

Saistītais dokuments 
LELB noteikumi 
“Draudzes nolikums”
8. Draudzes sapulci 
veido visi balsstiesīgi 
draudzes locekļi. 
Draudzes sapulce tiek
sasaukta un tās 
lēmumi pieņemti 
LELB Satversmē 
noteiktā kārtībā. 

Saistītais dokuments 
LELB noteikumi “Draudzes nolikums” 
Papildināt Draudzes nolikuma 8. punktu un izteikt to 
šādā redakcijā: 
“8.Draudzes sapulci veido visi balsstiesīgi draudzes 
locekļi. Draudzes sapulce tiek sasaukta un tās lēmumi
pieņemti LELB Satversmē noteiktā kārtībā. Draudzes
sapulces tiesības, pienākumi un uzdevumi ir:
1) pēc Kapitula lēmuma pieņemt lēmumu par 
draudzes dibināšanu;
2) apstiprināt draudzes nolikumu atbilstoši LELB 
Sinodē pieņemtajai redakcijai;
3) ievēlēt draudzes padomi un revidentus;
4) noklausīties draudzes amatpersonu ziņojumus par 
garīgo un saimniecisko stāvokli draudzē;
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LELB 28.Sinode. Pielikums Nr.1
5) atbilstoši savai kompetencei lemt par citiem darba 
kārtības jautājumiem, kas nav pretrunā ar LELB 
noteikumiem, un kurus ir ierosinājusi draudzes 
padome, valde vai LELB amatpersonas, kas ir 
tiesīgas sasaukt draudzes sapulci;
6) atbilstoši prāvesta atzinumam lemt par draudzes 
reorganizāciju (apvienošanos ar citu LELB draudzi, 
draudzes pievienošanos citai LELB draudzei vai 
sadalīšanos), par ko galīgo lēmumu pieņem Kapituls. 
Reorganizācijas gadījumā  draudzes sapulce pieņem 
lēmumu par īpašuma nodošanu LELB vai 
jaunizveidotajai reorganizētajai draudzei;
7) lemt par darbības izbeigšanu, atjaunošanu un 
likvidāciju.
Piezīme: Draudzes sapulcei nav tiesības lemt par 
draudzes izstāšanos no LELB. LELB loceklis no 
LELB var izstāties individuāli, iesniedzot draudzes 
vadības institūcijai vai mācītājam personisku 
rakstisku paziņojumu, vai zaudē piederību LELB 30. 
pantā norādītajā gadījumā.”

8. 31. pants BTK priekšlikums 
Papildināt Satversmi ar 31.1 pantu, tajā iekļaujot 
Satversmes 31.panta noteikumus tādā pašā 
redakcijā: 
“Draudzes sapulce ievēl 10-30 draudzes 
padomes locekļus un, ja nepieciešams, līdz 10 
draudzes padomes locekļu kandidātus. Īpašos 
gadījumos iecirkņa prāvests var atļaut draudzes 
sapulcei ievēlēt padomē 5-9 locekļus vai arī 
vairākām draudzēm ievēlēt kopīgu padomi, kurā 
ir pārstāvji no visām šīm draudzēm, saglabājot 
katras draudzes juridiskās personas statusu. 
Draudzēs, kurās draudzes mācītājs ir prāvests, 
šādu atļauju dod diecēzes bīskaps.”

BTK - atbalstīt

9. 33.pants
Ievēlamo draudzes 
padomes locekļu un 
kandidātu sarakstā 
uzņemami tikai 

BTK priekšlikums 
Papildināt 33.pantu un izteikt šādā redakcijā: 
“Ievēlamo draudzes padomes locekļu un 
kandidātu sarakstā uzņemami tikai balsstiesīgi 
draudzes locekļi, kuriem draudzē ir laba slava, 

BTK - atbalstīt Papildināt 33.pantu un izteikt šādā redakcijā: 
“Ievēlamo draudzes padomes locekļu un kandidātu 
sarakstā uzņemami tikai balsstiesīgi draudzes locekļi,
kuriem draudzē ir laba slava, kuri mīl Baznīcu un 
regulāri piedalās draudzes dievkalpojumos, un saņem
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balsstiesīgi draudzes 
locekļi, kuriem 
draudzē ir laba slava, 
kuri mīl Baznīcu un 
regulāri piedalās 
draudzes 
dievkalpojumos, un 
saņem Svēto 
Vakarēdienu. 
Gadījumus, kad 
kādam 32. panta 
nosacījumiem 
atbilstošam draudzes 
loceklim ir liegtas 
tiesības kandidēt, 
izskata iecirkņa 
prāvests līdz draudzes
padomes vēlēšanām.

kuri mīl Baznīcu un regulāri piedalās draudzes 
dievkalpojumos, un saņem Svēto Vakarēdienu, 
kā arī pilda LELB Satversmes 27.panta prasības. 
Gadījumus, kad kādam 32. panta nosacījumiem 
atbilstošam draudzes loceklim ir liegtas tiesības 
kandidēt, izskata iecirkņa prāvests līdz draudzes 
padomes vēlēšanām.”

Svēto Vakarēdienu, kā arī pilda LELB Satversmes 
27.panta prasības. 
Šīs prasības ir izvirzāmas arī draudzes pārvaldes 
komisijas locekļiem atbilstoši LELB noteikumiem.
Gadījumus, kad kādam 32. panta nosacījumiem 
atbilstošam draudzes loceklim ir liegtas tiesības 
kandidēt, izskata iecirkņa prāvests līdz draudzes 
padomes vēlēšanām.”

10. 33.pants
Ievēlamo draudzes 
padomes locekļu un 
kandidātu sarakstā 
uzņemami tikai 
balsstiesīgi draudzes 
locekļi, kuriem 
draudzē ir laba slava, 
kuri mīl Baznīcu un 
regulāri piedalās 
draudzes 
dievkalpojumos, un 
saņem Svēto 
Vakarēdienu. 
Gadījumus, kad 
kādam 32. panta 
nosacījumiem 
atbilstošam draudzes 
loceklim ir liegtas 
tiesības kandidēt, 
izskata iecirkņa 
prāvests līdz draudzes
padomes vēlēšanām.

Virsvaldes sekretāra R. Ganiņa priekšlikums
Grozīt 33.pantu un izteikt to šādā redakcijā: 
“Ievēlamo draudzes amatpersonu un 
kandidātu sarakstā uzņemami tikai 
balsstiesīgi draudzes locekļi, kuriem draudzē 
ir laba slava, kuri mīl Baznīcu un regulāri 
piedalās draudzes dievkalpojumos, un saņem 
Svēto Vakarēdienu. Šīs prasības ir izvirzāmas
arī draudzes pārvaldes komisiju locekļiem, 
kas ir izvirzīti no draudzes locekļu vidus.
Gadījumus, kad kādam 32. panta nosacījumiem 
atbilstošam draudzes loceklim ir liegtas tiesības 
kandidēt, izskata iecirkņa prāvests līdz draudzes 
padomes vēlēšanām.”

BTK - atbalstīt Grozīt 33.panta pirmo teikumu izteikt to šādā 
redakcijā: “Ievēlamo draudzes amatpersonu 
kandidātu sarakstā uzņemami tikai balsstiesīgi 
draudzes locekļi, kuriem draudzē ir laba slava, kuri 
mīl Baznīcu un regulāri piedalās draudzes 
dievkalpojumos, un saņem Svēto Vakarēdienu.” 
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11. 34. pants

Gadījumos, ja kāds 
draudzes padomes 
loceklis ir nomiris vai
no draudzes padomes 
izstājies vai izslēgts, 
draudzes padomes 
locekļa vietu ieņem 
kāds no draudzes 
padomes vēlēšanās 
ievēlētajiem draudzes 
padomes locekļu 
kandidātiem. Ja 
draudzes padomes 
locekļu skaits kļūst 
mazāks par draudzes 
sapulces noteikto un 
nav kandidātu, ko 
uzņemt draudzes 
padomes sastāvā 2 
(divu) mēnešu laikā 
jānotiek draudzes 
padomes ārkārtas 
vēlēšanām.

BTK priekšlikums 
Papildināt 34. pantu un izteikto to šādā 
redakcijā: ”Gadījumos, ja kāds draudzes 
padomes loceklis ir nomiris vai no draudzes 
padomes izstājies vai izslēgts, draudzes padomes
locekļa vietu ieņem kāds no draudzes padomes 
vēlēšanās ievēlētajiem draudzes padomes 
locekļu kandidātiem. Ja draudzes padomes 
locekļu skaits kļūst mazāks par draudzes 
sapulces noteikto un nav kandidātu, ko uzņemt 
draudzes padomes sastāvā 2 (divu) mēnešu laikā 
jānotiek draudzes padomes ārkārtas vēlēšanām. 
Šajā pantā minētajos un citos Satversmē 
paredzētajos izņēmuma gadījumos, lai 
draudze nepaliktu bez vadības, Kapituls, 
Diecēzes kapituls var iecelt draudzes 
pārvaldes komisiju ar termiņu līdz 1 (vienam)
gadam. Komisijas sastāvu iesaka prāvests 
saziņā ar draudzes mācītāju. Līdz komisijas 
darbības termiņa beigām draudzei ir jāievēl 
jauna draudzes padome.”

BTK - atbalstīt Papildināt 34. pantu un izteikto to šādā redakcijā: 
”Gadījumos, ja kāds draudzes padomes loceklis ir 
nomiris vai no draudzes padomes izstājies vai 
izslēgts, draudzes padomes locekļa vietu ieņem kāds 
no draudzes padomes vēlēšanās ievēlētajiem 
draudzes padomes locekļu kandidātiem. Ja draudzes 
padomes locekļu skaits kļūst mazāks par draudzes 
sapulces noteikto un nav kandidātu, ko uzņemt 
draudzes padomes sastāvā 2 (divu) mēnešu laikā 
jānotiek draudzes padomes ārkārtas vēlēšanām. Šajā 
pantā minētajos, citos Satversmē un normatīvajos 
aktos paredzētajos gadījumos, lai draudze nepaliktu 
bez vadības, Kapituls, Diecēzes kapituls var iecelt 
draudzes pārvaldes komisiju ar termiņu līdz 1 
(vienam) gadam. Komisijas sastāvu iesaka prāvests 
saziņā ar draudzes mācītāju. Līdz komisijas darbības 
termiņa beigām draudzei ir jāievēl jauna draudzes 
padome. 

12. 34. pants
Gadījumos, ja kāds 
draudzes padomes 
loceklis ir nomiris vai
no draudzes padomes 
izstājies vai izslēgts, 
draudzes padomes 
locekļa vietu ieņem 
kāds no draudzes 
padomes vēlēšanās 
ievēlētajiem draudzes 
padomes locekļu 
kandidātiem. Ja 
draudzes padomes 
locekļu skaits kļūst 
mazāks par draudzes 
sapulces noteikto un 

BTK priekšlikums 
Papildināt 34. panta pirmo un otro teikumu un 
izteikt tos šādā redakcijā:  “Gadījumos, ja kāds 
draudzes padomes loceklis vai revidents ir 
nomiris vai no draudzes izstājies vai izslēgts, 
draudzes padomes locekļa vietu ieņem kāds no 
draudzes padomes vēlēšanās ievēlētajiem 
draudzes padomes locekļu kandidātiem vai 
revidentu kandidātiem. Ja draudzes padomes 
locekļu vai revidentu skaits kļūst mazāks par 
draudzes sapulces noteikto un nav kandidātu, ko 
uzņemt draudzes padomes vai revidentu sastāvā
2 (divu) mēnešu laikā jānotiek draudzes 
padomes vai revidentu ārkārtas vēlēšanām.”

BTK - atbalstīt
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LELB 28.Sinode. Pielikums Nr.1
nav kandidātu, ko 
uzņemt draudzes 
padomes sastāvā 2 
(divu) mēnešu laikā 
jānotiek draudzes 
padomes ārkārtas 
vēlēšanām.

13. 37.pants
Draudzes padomei 
bez iepriekšminētā ir 
vēl šādas tiesības un 
pienākumi:
1) rūpēties, lai 
draudzē notiktu 
dievkalpojumi ar 
Svēto Vakarēdienu;
2) apspriest un izlemt 
draudzes dzīves 
jautājumus;
3) ierosināt un 
iepriekš apspriest 
LELB dzīves 
jautājumus, kuru 
galīgā izlemšana 
pieder citām LELB 
institūcijām;
4) saskaņā ar 
Baznīcas 
noteikumiem ievēlēt 
draudzes mācītāju, ja 
Kapituls ir 
izsludinājis draudzes 
mācītāja vēlēšanas;
5) noteikt draudzes 
mācītājam algu un 
organizēt draudzes 
mācītāja ievešanu 
amatā;
6) rūpēties par 
draudzes diakonijas 
un misijas darbu, 

Virsvaldes sekretāra R.Ganiņa priekšlikums
Papildināt 37.panta 7) apakšpunktu un izteikt 
šādā redakcijā: “rūpēties, lai draudzes darbība 
atbilstu LELB mērķiem un uzdevumiem, un lai 
tajā tiktu ievērotas LELB Satversmes un 
LELB noteikumu prasības;”

BTK - atbalstīt
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LELB 28.Sinode. Pielikums Nr.1
mūzikas dzīvi, bērnu 
un jauniešu darbu un 
citām draudzes darba 
nozarēm;
7) rūpēties, lai 
draudzes darbība 
atbilstu LELB 
mērķiem un 
uzdevumiem;
8) pārvaldīt un 
apsaimniekot 
draudzes nekustamo 
īpašumu atbilstoši šīs 
Satversmes 3.nodaļas 
prasībām; noteikt 
draudzes īpašumu 
lietošanas un 
pārvaldīšanas kārtību;
9) apstiprināt 
draudzes budžetu un 
gada pārskatu;
10) noteikt ikgadējos 
ziedojumus un 
ziedojumus īpašām 
vajadzībām draudzei;
11) iecelt un atlaist 
draudzes diakonijas 
vadītāju, bērnu un 
jauniešu darba 
vadītājus, 
pērminderus un citus 
draudzes darbiniekus, 
vajadzības gadījumā 
nosakot viņiem algu;
12) iecelt un atlaist 
Baznīcas mūziķus un 
noteikt viņu 
atalgojumu;
13) izvērtēt valdes 
locekļu darbību un 
vajadzības gadījumā 

9



LELB 28.Sinode. Pielikums Nr.1
iesniegt sūdzību 
iecirkņa prāvestam; 
ziņot prāvestam par 
viņa kompetencē 
esošiem jautājumiem 
draudzē;
14) ievēlēt draudzes 
delegātu (delegātus) 
iecirkņa sapulcei, 
diecēzes sapulcei un 
Latvijas Sinodei.

14. 37. pants
Draudzes padomei 
bez iepriekš minētā ir 
vēl šādas tiesības un 
pienākumi : (..)

BTK priekšlikums
Papildināt 37. pantu ar 15. punktu šādā 
redakcijā:  “15) lemt par draudzes sapulces 
sasaukšanu;”

BTK - atbalstīt

15. 37. pants
Draudzes padomei 
bez iepriekš minētā ir 
vēl šādas tiesības un 
pienākumi : (..)

BTK priekšlikums
Papildināt 37. pantu ar 16. punktu šādā 
redakcijā:
“16) izvirzīt kandidātu laja ievēlēšanai 
Virsvaldē;”

BTK - atbalstīt

16. 44.pants
Draudzes valdes 
sastāvā jābūt: 
draudzes mācītājam 
vai mācītājiem, 
draudzes valdes 
priekšniekam, 
mantzinim. Draudzes 
priekšnieka un 
draudzes valdes 
priekšnieka amati ir 
savienojami. Citi 
valdes locekļi var tikt 
valdē ievēlēti pēc 
vajadzības. 
Gadījumos, kad kāds 
draudzes valdes 

BTK priekšlikums
Papildināt 44.pantu un izteikt to šādā redakcijā: 
“Draudzes valdes sastāvā jābūt: draudzes 
mācītājam vai mācītājiem, draudzes valdes 
priekšniekam, mantzinim. Draudzes priekšnieka 
un draudzes valdes priekšnieka amati ir 
savienojami. Draudzes padome pēc vajadzības
var ievēlēt valdē draudzes locekļus, kuri nav 
draudzes padomē, ja tie atbilst Satversmes 32.
un 33. pantā  noteiktajām draudzes 
amatpersonām izvirzītajām prasībām. 
Gadījumos, kad kāds draudzes valdes loceklis ir 
nomiris vai no amata atkāpies vai atcelts, 
draudzes padome uz viņa amata laiku ievēl vietā 
citu.”

BTK - atbalstīt
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LELB 28.Sinode. Pielikums Nr.1
loceklis ir nomiris vai
no amata atkāpies vai 
atcelts, draudzes 
padome uz viņa amata
laiku ievēl vietā citu.

17. 47. pants
Draudzes valdei ir 
šādi pienākumi:
1) ar savu darbību 
sekmēt draudzes 
garīgo aprūpi;
2) izpildīt draudzes 
padomes lēmumus, kā
arī visu LELB 
augstākstāvošo 
institūciju attiecīgos 
lēmumus un 
rīkojumus, un 
ierosināt jautājumus 
apspriešanai un 
izlemšanai draudzes 
padomē;
3) saskaņā ar 
draudzes padomes 
lēmumiem un šo 
Satversmi draudzes 
vārdā slēgt visa veida 
līgumus un darījumus,
reprezentēt draudzi, 
pārstāvēt draudzi 
administratīvās un 
tiesu iestādēs, izsniegt
pilnvaras;
4) nodrošināt 
draudzes mācītāja 
atalgošanu;
5) veidot un uzturēt 
LELB un draudzes 
locekļu sarakstus un 
metrikas;
6) pieņemt darbā vai 

BTK priekšlikums
Labot 47. panta 13.apakšpunktu un izteikt to 
šādā redakcijā: “13) draudzes padomes 
uzdevumā sasaukt draudzes sapulci un 
nodrošināt sapulces norisi.”

BTK - atbalstīt Labot 47. panta 13.apakšpunktu un izteikt to šādā 
redakcijā: “13) ne retāk kā vienu reizi gadā draudzes 
padomes uzdevumā sasaukt draudzes sapulci un 
nodrošināt sapulces norisi.”
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LELB 28.Sinode. Pielikums Nr.1
aicināt kalpošanā 
draudzes darbiniekus, 
izņemot šīs 
Satversmes 37. panta 
11. apakšpunktā 
minētos;
7) atlaist no darba vai 
kalpošanas draudzes 
darbiniekus, izņemot 
šīs Satversmes 37. 
panta 11. apakšpunktā
minētos, vai ierosināt 
viņu atlaišanu no 
darba vai kalpošanas, 
ja lēmums jāpieņem 
citai LELB vai 
draudzes institūcijai, 
iestādei vai 
organizācijai;
8) sastādīt draudzes 
budžetu, gada 
pārskatus un 
projektus, kas 
iesniedzami draudzes 
padomei vai citai 
augstākstāvošai 
LELB institūcijai;
9) administrē 
draudzes finanses;
10) atļaut izmantot 
baznīcu un citas 
draudzes ēkas citu 
personu organizētiem 
pasākumiem, kas 
atbilst draudzes un 
LELB mērķiem. 
Atļauja var tikt dota 
tikai ar draudzes 
mācītāja piekrišanu;
11) draudzes vārdā 
veikt saraksti;

12



LELB 28.Sinode. Pielikums Nr.1
12) uzturēt kārtībā 
draudzes arhīvu, 
pārvaldīt visus 
draudzes dokumentus,
nodrošinot to 
neierobežotu 
pieejamību 
mācītājam, draudzes 
padomes un valdes 
locekļiem, kā arī 
augstākstāvošām 
LELB institūcijām;
13) pēc vajadzības 
sasaukt draudzes 
sapulci.

18. 53. pants
LELB, tās draudzēm 
un to dibinātām 
iestādēm nav tiesību 
bez Virsvaldes 
lēmuma ierīkot 
kapsētas, celt jaunas 
baznīcas, apgrūtināt 
savu īpašumu ar lietu 
tiesībām, dāvināt, 
pirkt, pārdot, mainīt 
nekustamo īpašumu tā
visā sastāvā, vai 
jebkādā citā veidā 
atsavināt, kā arī 
ieķīlāt, izīrēt/iznomāt 
uz termiņu, kas ilgāks
par 10 gadiem, veikt 
mežu izstrādi savos 
īpašumos un dibināt 
uzņēmumu īpašumu 
apsaimniekošanai vai 
arī nodot īpašumus 
apsaimniekošanā 
kādai citai personai 

Virsvaldes sekretāra R.Ganiņa priekšlikums
Papildināt 53.pantu un izteikt to šādā redakcijā: 
“LELB, tās draudzēm un to dibinātām iestādēm 
nav tiesību bez Virsvaldes lēmuma ierīkot 
kapsētas, celt jaunas baznīcas, apgrūtināt savu 
īpašumu ar lietu tiesībām, dāvināt, pirkt, pārdot, 
mainīt nekustamo īpašumu tā visā sastāvā, vai 
jebkādā citā veidā atsavināt, kā arī ieķīlāt, 
izīrēt/iznomāt uz termiņu, kas ilgāks par 10 
gadiem (attiecībā uz lauksaimniecības zemes 
nomu Virsvaldes lēmums nepieciešams visos 
gadījumos neatkarīgi no nomas termiņa 
atbilstoši Virsvaldes noteikumiem), veikt mežu
izstrādi savos īpašumos un dibināt uzņēmumu 
īpašumu apsaimniekošanai vai arī nodot 
īpašumus apsaimniekošanā kādai citai personai 
piederošam uzņēmumam vai cita veida juridiskai
personai. Par minētajām darbībām ar LELB 
nekustamajiem īpašumiem lēmums ir jāpieņem 
Virsvaldei, par draudžu nekustamajiem 
īpašumiem lēmums ir jāpieņem draudzes 
padomei, par LELB un to draudžu dibināto 
iestāžu īpašumiem lēmums jāpieņem LELB un 
to draudžu dibināto iestāžu lēmējinstitūcijām. 
Pēc savu lēmumu pieņemšanas draudzes un 

BTK - atbalstīt
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LELB 28.Sinode. Pielikums Nr.1
piederošam 
uzņēmumam vai cita 
veida juridiskai 
personai. Par 
minētajām darbībām 
ar LELB 
nekustamajiem 
īpašumiem lēmums ir 
jāpieņem Virsvaldei, 
par draudžu 
nekustamajiem 
īpašumiem lēmums ir 
jāpieņem draudzes 
padomei, par LELB 
un to draudžu 
dibināto iestāžu 
īpašumiem lēmums 
jāpieņem LELB un to 
draudžu dibināto 
iestāžu 
lēmējinstitūcijām. Pēc
savu lēmumu 
pieņemšanas draudzes
un iestādes vēršas 
Virsvaldē ar lūgumu 
pieņemt lēmumu 
attiecīgajā jautājumā.

iestādes vēršas Virsvaldē ar lūgumu pieņemt 
lēmumu attiecīgajā jautājumā.”

19. 55.pants
Draudžu 
apvienošanās 
gadījumā īpašuma 
tiesības pāriet 
jaunizveidotajai 
draudzei.

BTK priekšlikums
Grozīt 55.pantu un izteikt to šādā redakcijā: 
“Draudžu reorganizācijas gadījumā īpašuma 
tiesības atbilstoši draudzes sapulces lēmumam 
un reorganizācijas līgumam tiek nodotas 
jaunizveidotajai draudzei vai LELB, ievērojot 
LELB Satversmes un Latvijas evaņģēliski 
luteriskās Baznīcas likuma nosacījumus.”

BTK - atbalstīt Grozīt 55.pantu un izteikt to šādā redakcijā: 
“Draudžu reorganizācijas gadījumā īpašuma tiesības 
atbilstoši draudžu sapulču lēmumiem un 
reorganizācijas līgumam tiek nodotas reorganizētajai 
draudzei vai LELB.”

Saistītais dokuments 
LELB noteikumi 
“Draudzes nolikums”
23.Draudžu 
apvienošanās 
(reorganizācijas) 

Grozīt Draudzes nolikuma 23.punktu un izteikt to 
šādā redakcijā: “Draudžu reorganizācijas gadījumā 
īpašuma tiesības atbilstoši draudžu sapulču 
lēmumiem un reorganizācijas līgumam tiek nodotas 
reorganizētajai draudzei vai LELB. Līdz 
reorganizācijas dokumentu reģistrācijai Uzņēmumu 
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LELB 28.Sinode. Pielikums Nr.1
gadījumā to 
valdījumā, lietojumā 
un rīcībā esošā manta,
kā arī tiesības uz 
īpašumu pāriet 
jaunizveidotajai 
LELB draudzei. Līdz 
jaunizveidotās LELB 
draudzes 
apstiprināšanai 
draudzi pārstāv tās 
darbotiesspējīgas 
institūcijas, bet ja 
pastāv dibinātas 
šaubas, ka tās nespēs 
pienācīgi veikt savus 
pienākumus, diecēzes 
kapituls ieceļ 
draudzes pārvaldes 
komisiju, kura, 
beidzot savus 
pienākumus, veic 
draudzes revīziju, 
kuras rezultātus līdz 
ar grāmatām, 
dokumentiem, mantas
un saistību 
pieņemšanas-
nodošanas aktu nodod
glabāšanā 
jaunizveidotajai 
LELB draudzei.

reģistrā reorganizējamo draudzi pārstāv tās 
darbotiesspējīgas institūcijas, bet ja pastāv dibinātas 
šaubas, ka tās nespēs pienācīgi veikt savus 
pienākumus, diecēzes kapituls ieceļ draudzes 
pārvaldes komisiju, kura, beidzot pildīt savus 
pienākumus, veic draudzes revīziju un tās rezultātus 
līdz ar grāmatām, dokumentiem, mantas un saistību 
pieņemšanas-nodošanas aktu nodod glabāšanā 
reorganizētajai LELB draudzei.”

20. 81. pants
Virsvaldes tiesības un
uzdevumi ir: (..)
5) izdot Virsvaldes 
noteikumus, dot 
instrukcijas LELB 
organizācijām un 
amatpersonām;

Virsvaldes sekretāra R.Ganiņa priekšlikums
Papildināt 81. Panta 5. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“izdot Virsvaldes noteikumus, dot instrukcijas 
LELB draudzēm, organizācijām un 
amatpersonām;”

BTK - atbalstīt Papildināt 81. panta 5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“izdot Virsvaldes noteikumus, dot instrukcijas LELB
draudzēm, LELB un draudžu dibinātiem 
uzņēmumiem, nodibinājumiem, fondiem, iestādēm 
u.c. organizācijām.”

15
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(..)

21. 81. pants
Virsvaldes tiesības un
uzdevumi ir: (..)
10) apstiprināt LELB 
fondu vadītājus un 
pārraudzīt to darbību;
(..)

Virsvaldes sekretāra R.Ganiņa priekšlikums
Grozīt 81. Panta 10. apakšpunktu un izteikt to 
šādā redakcijā: “apstiprināt LELB uzņēmumu, 
nodibinājumu, fondu un iestāžu vadītājus un 
pārraudzīt to darbību;”

BTK - atbalstīt

22. 81. pants
Virsvaldes tiesības un
uzdevumi ir: (..)

Virsvaldes sekretāra R.Ganiņa priekšlikums
Grozīt 81. Panta 14. apakšpunktu un izteikt to 
šādā redakcijā: “reizi gadā pieņemt LELB 
kopējo vajadzību un fondu budžetus”

BTK - atbalstīt

23. 84.pants
Kapitula tiesības un 
uzdevumi ir:
1) apstiprināt amatā 
LELB darba nozaru 
vadītājus;
2) apstiprināt 
Virsvaldes locekļus;
3) nepieciešamības 
gadījumā saskaņā ar 
Baznīcas 
noteikumiem 
izsludināt draudzēs 
mācītāja vēlēšanas;
4) atlaist no amata 
nepiemērotas draudžu
amatpersonas un 
vēlētās institūcijas 
LELB un uzdot 
sarīkot jaunas 
vēlēšanas;
5) apstiprināt jaunas 
draudzes;
6) dibināt jaunus 
LELB iecirkņus, 
mainīt to robežas, 
savienot vai likvidēt 
pastāvošos;

BTK priekšlikums
Papildināt 84. pantu ar 14. punktu šādā 
redakcijā: 
“14) lemt par evaņģēlista amata pilnvaru 
apstiprināšanu.”

Papildināt 84. pantu ar 14. punktu šādā redakcijā: 
“14) lemt par citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar 
garīgo kalpošanu”.
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LELB 28.Sinode. Pielikums Nr.1
7) saskaņā ar draudžu 
sapulču lēmumiem 
apvienot vai dalīt 
pastāvošās draudzes, 
ņemot vērā prāvesta 
atzinumu;
8) pēc iecirkņu 
prāvestu iesniegtajiem
gada pārskatiem 
sagatavot pārskatu par
LELB stāvokli, dzīvi 
un darbību;
9) arhibīskapa vai 
kādas bīskapa amata 
vakances gadījumā 
iecelt arhibīskapa vai 
bīskapa pienākumu 
izpildītāju un 
izsludināt arhibīskapa
vai bīskapa vēlēšanas.
Latvijas Sinode jauna 
arhibīskapa vai kāda 
bīskapa ievēlēšanai 
sasaucama gada laikā,
bīskapa kandidātu 
izvirzīšanai diecēzes 
sapulce sasaucama 
pusgada laikā.
10) izveidot 
eksaminācijas 
komisijas mācītāja 
amata kandidātu, kā 
arī citu garīgo 
darbinieku 
eksaminēšanai. Šo 
komisiju 
priekšsēdētājs pēc 
sava amata ir 
arhibīskaps vai viņa 
pilnvarota persona;
11) noteikt LELB 
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teoloģiskās izglītības 
standartu mācītāja 
amata kandidātiem un
citiem LELB 
darbiniekiem;
12) pieņemt kristīgās 
izglītības 
programmas, iesniegt 
tās apspriešanai 
Mācītāju konferencē 
un apstiprināt tās;
13) ierosināt veikt 
revīzijas draudzēs.

24. 84. pants
Kapitula tiesības un 
uzdevumi ir:
1) apstiprināt amatā 
LELB darba nozaru 
vadītājus;
2) apstiprināt 
Virsvaldes locekļus;
3) nepieciešamības 
gadījumā saskaņā ar 
Baznīcas 
noteikumiem 
izsludināt draudzēs 
mācītāja vēlēšanas;
4) atlaist no amata 
nepiemērotas draudžu
amatpersonas un 
vēlētās institūcijas 
LELB un uzdot 
sarīkot jaunas 
vēlēšanas; (..)

BTK priekšlikums
Grozīt 84. panta 4. punktu un izteikt to šādā 
redakcijā: “atlaist no amata nepiemērotas 
draudžu amatpersonas un vēlētās institūcijas. 
Satversmē noteiktos gadījumos iecelt 
draudzes pārvaldes komisiju un uzdot sarīkot 
jaunas vēlēšanas.”

BTK - atbalstīt Grozīt 84. panta 4. punktu un izteikt to šādā 
redakcijā: “atcelt no amata nepiemērotas draudžu 
amatpersonas un vēlētās institūcijas. Satversmē 
noteiktos gadījumos iecelt draudzes pārvaldes 
komisiju un uzdot sarīkot jaunas vēlēšanas.”

Papildināt  84. pantu ar   4.1 apakšpunktu: “lai 
draudze nepaliktu bez vadības iecelt draudzes 
pārvaldes komisiju ar termiņu līdz 1 (vienam) gadam.
Pārvaldes komisijas sastāvu, ņemot vērā  33. pantā 
amatpersonām noteiktās prasības, iesaka prāvests 
saziņā ar draudzes mācītāju. Līdz pārvaldes komisijas
darbības termiņa beigām draudzei ir jāievēl jauna 
draudzes padome.”
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LELB 28.Sinode. Pielikums Nr.1
Saistītā tiesību 
norma – 84. panta 
piezīme: 
Papildināt 84. panta 
piezīmi ar 4.1 
apakšpunktu un 
izteikt šādi: “4., 5., 7.,
8., 13.apakšpunktos, 
kas attiecas uz 
konkrēto diecēzi, 
LELB Kapituls var 
deleģēt pieņemt 
lēmumus šīs diecēzes 
bīskapam kopā ar 
katedrāles dekānu un 
prāvestiem. Šiem 
lēmumiem ir LELB 
Kapitula lēmuma 
statuss. Par šiem 
lēmumiem ir 
jāinformē LELB 
Kapituls.”

Saistītā tiesību norma – 84. panta piezīme: 
Papildināt 84. panta piezīmi ar 4.1 apakšpunktu un 
izteikt šādi: “4., 4.1 5., 7., 8., 13.apakšpunktos, kas 
attiecas uz konkrēto diecēzi, LELB Kapituls var 
deleģēt pieņemt lēmumus šīs diecēzes bīskapam kopā
ar katedrāles dekānu un prāvestiem. Šiem lēmumiem 
ir LELB Kapitula lēmuma statuss. Par šiem 
lēmumiem ir jāinformē LELB Kapituls.”

25. 99. pants
 Bīskapa vēlēšanas 
izsludina Kapituls, ja 
kādā diecēzē bīskapa 
vieta kļuvusi vakanta.
Diecēzes sapulce 
izvirza vismaz 2 
(divus) kandidātus 
bīskapa amatam no 
LELB mācītāju vidus.
Arhibīskaps savā 
diecēzē var iecelt 
palīgbīskapu, kurš 
savu amatu veic 
arhibīskapa vadībā. 
Arhibīskapam atstājot
amatu, kā arī viņa 
nāves gadījumā, 

Bīskapa H.M.Jensona priekšlikums
Veikt grozījumus 99. pantā, izsakot 2. un 
3.teikumu šādā redakcijā: "Bīskaps savā diecēzē
var iecelt palīgbīskapu, kurš savu amatu veic 
bīskapa vadībā. Bīskapam atstājot amatu, kā arī 
viņa nāves gadījumā, palīgbīskaps atkāpjas no 
amata pienākuma pildīšanas.”

BTK - atbalstīt
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LELB 28.Sinode. Pielikums Nr.1
palīgbīskaps atkāpjas 
no amata pienākuma 
pildīšanas.

26. 117. pants 
Citas diecēzes 
bīskapa tiesības un 
uzdevumus diecēzes 
bīskapam attiecībā uz 
savu diecēzi pilnā vai 
daļējā apmērā deleģē 
arhibīskaps, un tie ir: 
(..) 7) izteikt diecēzes 
mācītājiem un 
prāvestiem 
brīdinājumu par 
neatbilstību amatam, 
pazemināt amatā, 
atstādināt no amata 
pienākumu pildīšanas;
(..) 

BTK priekšlikums
Papildināt 117. panta 7. punktu un izteikt šādā 
redakcijā: (..) 7) izteikt diecēzes mācītājiem un 
prāvestiem brīdinājumu par neatbilstību amatam,
pazemināt amatā, atstādināt no amata pienākumu
pildīšanas un ierosināt bīskapu kolēģijai lemt 
par mācītāja amata un tiesību atņemšanu; (..)

BTK - atbalstīt

27. Pārejas noteikumi
1. Ar šo Pārejas 
noteikumu spēkā 
stāšanās brīdi spēku 
zaudē iepriekš LELB 
23.Sinodē 2007.gada 
6.jūnijā pieņemtie un 
LELB 25.Sinodē 
2010.gada 3.-4.jūnijā 
grozītie Pārejas 
noteikumi.
2. Visi līdz šim 
Baznīcā izdotie 
iekšējie normatīvie 
akti (noteikumi, 
instrukcijas, rīkojumi,
lēmumi u.tml.) 
saglabā savu juridisko
spēku tādā mērā, cik 
tie nav pretrunā ar šo 

BTK priekšlikums
Pārejas noteikumi
1. Ar šo Pārejas noteikumu spēkā stāšanās brīdi 
spēku zaudē iepriekš LELB 23.Sinodē 2007.gada
6.jūnijā pieņemtie, LELB 25.Sinodē 2010.gada 
3.-4.jūnijā un 2016. gada 3.jūnijā grozītie Pārejas
noteikumi.
2. Visi līdz šim Baznīcā izdotie iekšējie 
normatīvie akti (noteikumi, instrukcijas, 
rīkojumi, lēmumi u.tml.) saglabā savu juridisko 
spēku tādā mērā, cik tie nav pretrunā ar šo 
Satversmi.

BTK - atbalstīt
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LELB 28.Sinode. Pielikums Nr.1
Satversmi.
3. Pamatojoties uz 
Satversmes 19.pantu, 
līdz 2017.gada 
30.jūnijam Virsvalde 
pieņem lēmumu, 
nosakot mācītāja 
kalpošanai 
nepieciešamā 
nodrošinājuma 
minimālo apmēru. 
4. Pamatojoties uz 
Satversmes 77. pantu 
un 63. pantu, līdz 
2017. gada 31. 
janvārim Virsvalde 
pieņem Noteikumus 
par laju ievēlēšanas 
kārtību Virsvaldē.
5. Līdz 2017. gada 31.
decembrim visas 
draudzes veic 
izmaiņas Draudzes 
nolikumā atbilstoši 
LELB 27. Sinodes 
lēmumiem.

28. Pārejas noteikumi
(..)

BTK priekšlikums 
Pārejas noteikumi
3. Virsvalde līdz LELB 29. Sinodei iesniedz 
Uzņēmumu reģistrā pieteikumus visu LELB 
draudžu nolikumu (redakcijā atbilstoši tā 
grozījumiem LELB 27. Sinodē un LELB 28. 
Sinodē) reģistrācijai Uzņēmumu reģistra 
Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā. Pēc
Uzņēmumu reģistra lēmuma saņemšanas 
Virsvalde arhibīskapa parakstīto draudzes 
nolikumu nosūta katrai LELB draudzei.

BTK - atbalstīt
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LELB 28.Sinode. Pielikums Nr.1
BTK 28.01.2020. sēdes priekšlikums: 
Balsot Sinodē atsevišķi par priekšlikumiem Nr.3 (9. pants); Nr.4 (9. pants); Nr.6 (30.pants); Nr. 7; (31.pants); Nr.18 (53.pants); Nr. 25 (99.pants); Nr. 27 
(Pārejas noteikumi 1.un 2.punkts); Nr. 28. (Pārejas noteikumi 3.punkts) un Nr. 29 (Satversmes satura un kārtības izmaiņas)

Par pārējiem priekšlikumiem, ņemot vērā iepriekšējo balsojumu Iecirkņu Sinodēs rezultātus, var balsot kopā. 
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